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SAMENVATTING 

In de week van 8 tot en met 12 mei is het gebied voor de koelwaterinlaat van de electriciteits centrale 
Amer 9, 24 uur per dag gemonitord met sonarapparatuur. Op deze locatie is een geluidsscherm 
gemonteerd door de KEMA teneinde te voorkomen dat veel vis in de koelwaterinlaat wordt meegevoerd. 
De monitoring was er in eerste instantie op gericht het effect van het geluidsscherm te bepalen. Hiertoe is 
gedurende het onderzoek, het geluidsscherm om de twee uur aan-/uitgeschakeld. 

Het gebruik van het geluidsscherm heeft op dit moment een afname, in het aantal meegevoerde 
vissen, van ca 40% tot gevolg. Hei effect was gedurende de onderzoeksperiode echter niet altijd even 
consequent. Eenmaal in een straal van ca 15 meter rond de koelwaterinlaat, wordt vrijwel alle vis met de 
stroom door de koelwaterinlaat meegevoerd naar de filters. 

De meeste vis bleek stroomafwaarts langs de oever naar de koelwaterinlaat te worden 
aangevoerd. Recht voor de inlaat was met de sonar geen vluchtreactie waar te nemen onder invloed van 
het geluidsscherm. Aangenomen wordt dat het in hoofdzaak de vis in het stroomopwaarts gebied is, die 
het best kan worden geweerd. Eenmaal vlak voor de koelwaterinlaat is ontsnapping aan de stroom vrijwel 
uitgesloten. Aangezien het geluidscherm op dit kansloze gebied voor de koelwaterinlaat is gericht, wordt 
voorgesteld het geluidsscherm meer stroomopwaarts te richten (figuur 5), zodat de vis beter in de 
gelegenheid wordt gesteld de koelwaterinlaat te omzeilen. Indien deze suggestie wordt opgevolgd, verdient 
het aanbeveling hel effect van de nieuwe maatregel met een aanvullend sonaronderzoek te bepalen. 

1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Vanuit de Amer wordt water ingenomen voor de koeling van de energie centrale "Amer 9". Bij 
het innemen van koelwater blijkt, met name in het voorjaar, veel vis te worden meegevoerd. 
Deze worden met andere ongerechtighe
den gescheiden van het koelwater middels 
vuilroosters en trommelzeven. De KEMA 
onderzoekt de mogelijkheden om vis van 
de inlaat af te leiden teneinde zo veel 
mogelijk vis te sparen. Een van deze 
visgeleidingssysteem is een systeem 
gebaseerd op geluid. Het hier beschreven 
sonaronderzoek levert een bijdrage tot het 
onderzoek van de KEMA naar de effecti
viteit van dit systeem. 

1.2 Proefgebied, 

De Amer-centrale is genoemd naar de 
rivier van waaruit het koelwater wordt 
betrokken en ligt vlak buiten Geertruiden-
berg (figuur 1). De mond van de koelwa
terinlaat ligt gelijk aan de oever en is ca 
10 meter breed en 4,5 meter diep. Tot ca 
1 meter vanaf het oppervlak loopt een 
eerste vuilrooster om te voorkomen dat 
grote drijvende objecten het kanaal instro
men. Het debiet door het kanaal is ca 

Figuur 2. Overzicht van de stroomsnelheid voor de 
koelwaterinlaat op verschillende locaties en diepten 
(0,5 m vanaf het oppervlak en vanaf de bodem). 
Bron: KEMA. 
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27 m^sec'. Een overzicht van de stroomsnelheden voor de koelwaterinlaat staan weergegeven 
in figuur 2. 

1.3 Vraagstelling. 

De opzet van het onderzoek is om het effect van het geluidsscherm te toetsen aan de hand van 
de hoeveelheid vis, die via de koelwaterinlaat binnenkomt. Een voor de hand liggende optie 
leek om de hoeveelheid vis, die op de filters werd verzameld, in verband te brengen met de 
stand van het geluidsscherm (aan/uit). Uit, door de KEMA uitgevoerde proeven met gemerkte 
vis, bleek er veel tijd te liggen tussen het moment dat vis de inlaat betreedt en het moment dat 
deze op de roosters wordt teruggevangen. Een directe relatie met de stand van het 
geluidsscherm, is hierdoor niet goed mogelijk. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van 
sonarapparatuur om de verplaatsingen van vis voor de koelwaterinlaat te registreren. 

De algemene vraagstelling van het sonaronderzoek wordt als volgt geformuleerd: 

Wat is het effectiviteit van de viswering bij de koelwaterinlaat van de Amer centrale? 

De volgende deelvragen kunnen hierbij worden onderscheiden; 

Wat is de afname van de hoeveelheid vis die door de koelwaterinlaat wordt meegevoerd, onder 
invloed van het geluidsscherm? 

Langs welke deel van de inlaat komt de meeste vis naar binnen ? 

Wat is de absolute hoeveelheid vis die dagelijks wordt ingezogen ? 

Wat is het effect van de viswering op de zwemrichting van de vis? 

Geven de resultaten aanleiding lot suggesties ter verbetering van de opstelling van het 
geluidsscherm? 

2. MATERIAAL & METHODE 

2.1. Sonar algemeen 

Het gebruik van echosounders ten behoeve van visserij onderzoek is de laatste 20-30 jaar sterk 
toegenomen doordat de echosounding apparatuur is verfijnd en doordat met behulp van compu
terprogramma's het gedigitaliseerde signaal van de echosounder kan worden geïnterpreteerd. 
Naast de zogenaamde "single beam" techniek is de laatste jaren de "dual beam" techniek tot 
ontwikkeling gekomen. De toepassingsgebieden in zoet water betreffen bestandsopnamen in 
diepe wateren en rivieren en studies met betrekking tot de verspreiding van vis bij kunstwerken 
in stromend water. 
Met behulp van de dual beam techniek is het mogelijk: 

- vis te lokaliseren; 
- vis bewegingen vast te stellen; 
- de grootte verdeling van de aangetroffen vissen te bepalen; 
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- een schatting te maken van de dichtheid van de vispopulatie; 
In 1991 is door de OVB de bruikbaarheid van de "dual-beam echosounding" techniek voor 
visonderzoek getest in uiteenlopende situaties (Butterworth & Raat, 1991). Sinds augustus 1992 
beschikt de OVB over dergelijke apparatuur. De sonar is inmiddels op verschillende lokaties 
ingezet; (Kemper & Dijkstra, 1992, 1993; Kemper 1993a; 1993b; 1994; Vriese et al, 1993) 

2.2 Opzet sonar systeem 

In figuur 3 is een overzicht gegeven van de sonar apparatuur. 

De Echosoimder ES 2000 van BioSonics™ is de centrale eenheid van het systeem. Dit apparaat 
geeft impulsen door naar de eigenlijke geluidsbron (Transducer), die geluidsgolven door het 
water zendt. Naast de organisatie voor het verzenden van de signalen is de sounder ook 
verantwoordelijk voor de ontvangst van de echosignalen en versterking van het signaal. Drie 
karakteristieke instellingen voor de echosounder zijn: 

1 Puls-freauentie: Het aantal pulsen (pin
gs) dat per seconde wordt uitgezonden. 
De puls-frequentie kan worden geva
rieerd van 0,2 tot 20 pings.sec', en is 
afhankelijk van de opzet van het onder
zoek. Zo zal bij het monitoren van vis 
bij het passeren van een kunstwerk, 
zoals de koelwaterinlaat bij de Amer, 
de verblijftijd in de geluidsbundel kort 
zijn. De puls-frequentie zal navenant 
hoog moeten zijn om de vis waar te 
nemen. Voor dit experiment is een 
puls-frequentie van 7 pings. sec' ge
bruikt. 

Digital 
Audio 

Recorder 

Chart-
recorder 

Oscillo-
scoop 

Geluidsbron 
(Transducer) 

Sounder 

Computer 

Vis 
afmeting 

Vis 
passage 

Figuur 3. Opzet van het sonar systeem voor de visregistratie 
bij de Amer centrale. 

Puls-breedte: De duur van de puls in 
milliseconden (ms). De instellingen 
variëren van 0,2 tot 1,6 ms en is bepa
lend voor de mate waarin afzonderlijke 
vissen kunnen worden waargenomen. 
Dit is aanschouwelijk te maken door de 
pulsduur te zien als een golf met een 
fysieke lengte. Zo heeft een puls van 
0,2 ms een lengte van 0,3 meter bij een snelheid van 1500 meter.sec"' (d.i. snelheid van geluid 
onder water). Objecten met een onderlinge afstand, kleiner dan een halve pulslengte, ten 
opzichte van de transducer, zullen niet meer afzonderlijk kunnen worden waargenomen. 

Frequentie: De OVB beschikt momenteel over één mogelijkheid, namelijk 420 kHz. Deze fre
quentie is in het bijzonder toegespitst op het werk in ondiep water. 
Transducers zijn de luidsprekers en microfoons van het systeem en worden onder water 
opgesteld. De transducers van de OVB zijn van het type "dual-beam" wat betekent dat zij zijn 
uitgerust met één luidspreker en twee microfoons. De eerste microfoon is gevoelig voor echo's 
uit een smal gebied binnen de geluidsbundel die door de luidspreker wordt uitgezonden. Het 
gebied waarvoor de eerste microfoon gevoelig is wordt de "narrow-beam" genoemd. De tweede 
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microfoon is gevoeliger dan de eerste zodat deze een groter gebied bestrijkt ("wide-beam"). Het 
gevolg is dat eenzelfde object (target) in de geluidsbundel, met de "narrow-beam" als een 
zwakker signaal wordt waargenomen dan met de "wide-beam". Binnen de "dual-beam" transdu
cers zijn twee typen te onderscheiden. De zogenaamde circulaire transducers zijn kegelvormig. 
Elliptische transducers zijn daarenboven afgeplat, zodat de bundel wordt beschreven door twee 
hoeken. 

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee elliptische en twee circulaire "dual 
beam" transducers 

De Oscilloscoop (Philips"" PM 93 scoopmeter) wordt tezamen met de Chartrecorder (BioSo-
nics model UI) in het veld gebruikt om een eerste indruk te krijgen van de situatie. Aan de 
hand van deze bevindingen wordt de echosounder ingesteld. Signalen van de sounder kunnen 
via een interface (BioSonics Tape recorder interface model 171) worden vastgelegd op een 
Digital Audio Recorder (Sony™ TCD D3), zodat deze later in het lab met de PC kunnen 
worden verwerkt. 

De Computer kan in het veld direct worden aangesloten op de sounder, zodat zogenaamde 
real-time processing plaats kan vinden. In de regel zal het signaal worden opgenomen op de 
DAT recorder, zodat de verwerking in een later stadium plaats kan vinden. De PC 
(COMPAQ"" 486 33 mHz ) is uitgerust met twee boards voor de verwerking van respectievelijk 
integrator signalen (Echo Signal Processor model 221) en "dual-beam" signalen (ESP model 
281). De eerste verwerking wordt uitgevoerd door ESP programmatuur welke onder Windows"" 
opereert. Verdere verwerking van de door de ESP programmatuur aangemaakte files wordt 
uitgevoerd in het Spread-sheet programma Microsoft Excel"" en het databaseprogramma Super
base"" 

2.3 Opstelling van de apparatuur, 

DnifvuilrooEttf 

Wstennveau 

X5 (U)tg«vgl]«n) 

Trmsductr ^fe A ^ 

De apparatuur is gedurende het experi
ment ondergebracht in de onderzoeksauto. 
Voor de montage van de transducers zijn 
op het drijfvuilrooster voor de koelwate-
rinlaat twee, vier meter lange pijpen 
bevestigd (flguur 4). De transducers zijn 
vervolgens op '/a en Va van de totale diepte 
(ca 4,5 meter) geplaatst. De transducers 
werden dusdanig gericht dat de geluids
bundels loodrecht op de oever (evenwijdig 
met de stroom van de inlaat) stonden. 

Het onderzoek vond plaats in de 
periode van maandag 9 mei 23:(X)u tot 
vrijdag 12 mei 14;00u. De geluidbronnen 
van het geluidsscherm zijn aan weerszijden van het kanaal gemonteerd, waarbij de richting van 
de geluidsbundels loodrecht op de oever is. Ten behoeve van dit onderzoek is het geluidsscherm 
periodiek aan en uit geschakeld met tussenpozen van 2 uur. Deze cyclus is gestart op maandag 
9 mei om 12:00u, met het scherm aangeschakeld. 

Aanvullend op de "fixed location" sonarwaarnemingen, is vanuit de boot met een fish 
finder de verdeling van de vis in het gebied rond de koel water inlaat bekeken. 

Figuur 4. Vooraanzicht van de koelwaterinlaat met 
daarop de palen en de vier transducers. 
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2.4 Verwerking sonar output 

2.4.1 Meegevoerde vis per tijdseenheid 

Een schatting van de hoeveelheid vis, die via de koel water inlaat wordt meegevoerd, is 
gebaseerd op een schatting van de visdichtheid voor de inlaat. De procedure is vergelijkbaar 
met een dichtheidsbepaling tijdens een "mobile survey". Tijdens een varend onderzoek wordt de 
dichtheid bepaald aan de hand van het aantal waargenomen vissen in het volume water dat met 
de geluidsbundel is bemonsterd. Bij "fixed location" onderzoek in stromend water staat de 
geluidsbundel weliswaar stil maar wordt het volume bepaald door de stroomsnelheid van het 
water. De eerste stap in deze bewerking is de sommering van het aantal vissen dat voor de 
koelwaterinlaat met de sonar is waargenomen gedurende twee uur. Hiermee zijn de vissen 
bijeen genomen, die opeenvolgend in een periode met en zonder geluidsscherm zijn 
waargenomen. Het sampling volume van de geluidsbundel is exact bekend, zodat kan worden 
teruggerekend naar een volume van één kubieke meter (m^). 

Vervolgens is nagegaan hoeveel water er zich gedurende 2 uur door een denkbeeldige 
kubus (1 m )̂ verplaatst. De dichtheidsbepaling is uitgevoerd voor elke transducer en voor twee 
trajecten loodrecht op de opening van de koelwaterinlaat. Het eerste traject loopt van 2 tot 8 
meter voor alle transducers. Het tweede traject loopt van 8 tot 16 meter voor XI, 8 tot 20 
meter voor X2 en 8 tot 24 meter voor X6. Voor een kubus in de range van 2-8 meter is een 
verplaatsingssnelheid aangehouden van 33 cm/sec. Die is afgeleid van de door de 
sonarapparatuur bepaalde verplaatsingssnelheid van de vis (zie volgende paragraaf). Voor de 
range 8-20 meter is een snelheid van 16,5 cm.sec' bepaald. 

In ca. 3 sec wordt de denkbeeldige kubus doorspoelt met 1 m̂  water met vis. In twee 
uur is dit 2400 m^ Het aantal in twee uur waargenomen vissen wordt door 2400 gedeeld, zodat 
de dichtheid in vissen.m"^ kan worden bepaald. Deze waarde wordt verder doorgerekend naar 
het totaal aantal vissen dat per 24 uur wordt meegevoerd. Uitgaande van een debiet van 
27 m^sec', wordt de dichtheid vermenigvuldigd met 27 (debiet) x 3600 (sec in een uur) x 24 
(uren in een dag). 

De dichtheid uitgedrukt in vissen.m^ is een typische maat voor hydro akoestisch 
visonderzoek. Het zal duidelijk zijn dat deze maatvoering de werkelijke visdichtheid veel meer 
recht doet dan de conventionele visdichtheid in kg.ha'. Bij deze maat wordt volledig 
voorbijgegaan aan het feit dat vissen zich in een drie dimensionaal medium bevinden. Niettemin 
is voor dit onderzoek een omrekening gemaakt naar hectare, zodat de resultaten kunnen worden 
vergeleken met andere wateren waarbij deze maat is gehanteerd. Voor de omrekening is 
uitgegaan van een gemiddelde diepte van 5 meter. Voor het gemiddelde gewicht van een vis is 
0,5 kg gekozen. Hierbij moet worden opgemerkt de uitkomst uitsluitend indicatief is ter 
vergelijking met andere wateren. 

De verschillen tussen de meetseries, waarbij het scherm afwisselend aan en uit heeft 
gestaan, zijn per transducer en per traject statistisch beoordeeld op hun significantie. Er wordt 
een uitspraak gedaan over de volledige periode van het onderzoek (5 dagen). Er is gekozen 
voor de "t~test voor gepaarde vergelijking", waarbij tweezijdig is getoest met oc =0,05 (Sokal 
&Rohlf, 1981). 

2.4.2 Verplaatsingssnelheid/richting voor de koelwaterinlaat 

Door de echosounder wordt via de transducers 20 signalen.sec' uitgezonden wat neerkomt op 
20/3 pings per transducer. Van elke echo afkomstig van een vis wordt de afstand tot de 
transducer bepaald. Van een vis die zich één seconde in de geluidsbundel bevindt zal een 
zogenaamd spoor worden geregistreerd van 7 echo's. Hieruit kan worden bepaald of de vis zich 
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van de transducer af of naar de transducer toe heeft bewogen. Deze verplaatsing is in hoofdzaak 
het gevolg van de waterstroom, maar eveneens van de zwemrichting/snelheid van de vis zelf. 
De gegevens zijn opgesplitst in dezelfde zes groepen van § 2.4.1 (3 transducers x scherm 
aan/uit). 

De verschillen tussen de meetseries, waarbij het scherm afwisselend aan en uit heeft 
gestaan, zijn per transducer en per traject statistisch beoordeeld op hun significantie. Er wordt 
een uitspraak gedaan over de volledige periode van het onderzoek (5 dagen). Er is gekozen 
voor de "t-test met gelijke variantie", waarbij tweezijdig is getoest met oc =0,05 (Sokal & 
Rohlf, 1981). 

2.4.3 Grootteklasse verdeling van de meegevoerde vis, 

De afmeting van een vis wordt bepaalt met behulp van het "dual-beam" systeem van de sonar. 
Dit levert een echosignaal op waarvan de sterkte proportioneel is met de grootte van de vis. De 
akoestische grootheid voor de afmeting van een object is de zogenaamde "target strength". 
"Target strength" wordt uitgedrukt in decibels (dB) en ligt voor vissen in het gebied van -25 tot 
-65 dB. De hoeveelheid energie die een vis reflecteert naar de transducer is afhankelijk van 
vier factoren: 

- oriëntatie van de vis ten opzichte van de transducer; 
- de lengte van de vis; 
- de anatomie van de vis waarbij de zwemblaas een belangrijke rol speelt, en 
- de door de sounder uitgezonden frequentie. 

De "target strength" wordt in verband gebracht met de fysieke lengte van een vis door middel 
van de formule van Love (1971), die hiervoor een empirische relatie heeft opgesteld; 

TSd = 19,1 log(L) - 0,9 log(D - 62 

TSd = target strength (dB) 
L = lengte van de vis (cm) 
f = frequentie (kiloHertz) 

2.5 Door de KEMA uitgevoerde bemonstering. 

Door de KEMA is op 10 en 11 mei een bemonstering uitgevoerd. Gedurende 24 uur en om de 
twee uur, is alle vis die vanaf de trommelzeven kon worden verzameld doorgemeten. Deze 
gegevens worden opgevoerd ter vergelijking met de sonar gegevens ten aanzien van de ritmiek 
en de lengtefrequentie verdelingen. 
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3 BESPREKING RESULTATEN 

De transducer X5 bleek niet goed te func
tioneren, zodat de gegevens hiervan verlo
ren zijn gegaan. Bovendien bleek na het 
onderzoek dat het geluidsscherm, aan de 
stroomafwaartse zijde van de koelwaterin-
laat, niet te functioneren. 

3.1 Meegevoerde vis per tijdseenheid 

In figuur 5a zijn de twee-uur gegevens, 
waarbij het geluidsscherm aanstond, met 
elkaar verbonden middels een dikke lijn. 
De tussenliggende twee-uur perioden, 
waarbij het scherm uitstond, zijn met een 
dunne lijn verbonden. Bovendien zijn de 
gegevens van twee opeenvolgende perioden 
gemiddeld (m.a.w. voortschrijdend gemid
deld over twee twee-uur perioden). 

Naast de grafieken uit Hguur 5a is 
in tabel 1 een overzicht gemaakt van de 
resultaten. Hierin staat de gemiddelde 
dichtheid, omgerekend naar kg.ha', geba-

kg.ha' 

n/24uur 

kg.ha' 

n/24uur 

kg.ha' 

n/24uur 

2-8 meter 

aan uit 
% 

sign. 

8-24 meter 

aan uit 
% 

sign. 

xl 

273 

9002 

437 

14461 

38 

S. 

181 

6207 

184 

6137 

-1 

N.S. 

x2 

238 

7860 

319 

10560 

26 

N.S. 

38 

1304 

43 

1469 

11 

N.S. 

x6 

262 

8645 

464 

15328 

44 

S. 

51 

1663 

62 

2044 

19 

N.S. 

Tabel 1 Overzicht van de gemiddelde visdichtheid 
(kg.ha') en de gemiddelde inname van vis per 24 
uur, uitgaande van de visdichtheid en een debiet van 
27 m^.sec'. Voorts wordt aangegeven of de verschil
len significant zijn (tweezijdig: <x=0,05). 

seerd op de gegevens van de hele week. Net als in figuur 5a, is hier onderscheid gemaakt 
tussen de drie transducers en twee verschillende afstanden tot het koelwaterinlaat. Het 
percentage geeft aan in welke mate er minder vis wordt meegevoerd, indien het geluidsscherm 
aanstaat, ten opzichte van de blanco situatie (scherm uit). Daarnaast is de gemiddelde visinname 
per dag berekend, wederom gebaseerd op de gegevens van de hele week. 

In figuur 5b zijn ter vergelijking de resultaten van de vangstgegevens gepresenteerd, 
die door de KEMA op 10 en 11 mei zijn uitgevoerd. 

3.1.1 Discussie 

Ritmiek 

Hoewel het aanbod sterk fluctueert, is er geen sprake van een duidelijke dagelijkse ritmiek. Dit 
komt overeen met eerdere waarnemingen in het gebied rond de Afsluitdijk . Hier werd in het 
voorjaar (Kemper, 1993a) nog wel, maar in het najaar (Kemper, 1993b) zeker geen dagelijkse 
ritmiek in activiteit meer waargenomen. Omdat het aanbod zo sterk wisselt is er voor gekozen 
de resultaten over twee opeenvolgende perioden (voortschrijdend) te middelen. Dit is alleen 
gedaan om een beter beeld te krijgen van eventuele trends. 

Er is hier en daar een 12/24-uurs cyclus te onderscheiden. Helaas zijn deze perioden 
van verhoogd aanbod niet consequent terug te vinden bij verschillende transducers. Er kan ook 
geen eenduidige verklaring worden gevonden in hel gegeven dat vis zich overdag meer bij de 
bodem (X2/X6) en dichter bij de oever (2-8 meter) bevindt. Dat de wisseling in aanbod 
niettemin betekenis heeft volgt eruit dat de trend nagenoeg gelijk is bij de alternerende twee-
uurs perioden van dezelfde transducer. 
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Figuur 5a. Geschatte aantal vissen dat de koelwaterinlaat mee wordt ingevoerd gedurende vijf dagen. 
De hoeveelheid vis is uitgedrukt in aantal.24 uur' gebaseerd op een twee uurs periode. 
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De resultaten van de bemonstering uitgevoerd door de KEMA laten ook een zekere ritmiek 
zien. De neergaande trend na 11 mei om 00:00 u is terug te vinden in de resultaten van de 
sonarwaarnemingen. De overeenkomst met de daarvoor liggende periode is helaas minder 
duidelijk. 
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Figuur 5b. Overzicht van de ritmiek gegevens aan de hand van de door de KEMA uitgevoerde bemonste
ring op 10 en II mei, 

De hoeveelheid vis die is gevangen door de KEMA ligt beduidend lager dan het aantal vissen 
dat met de sonar is waargenomen. Hier zijn een aantal mogelijke verklaringen voor aan te 
voeren. 

De hoeveelheid vis wordt door de sonarapparatuur overschat. Deze kans wordt niet zo groot 
geacht. Er zijn immers zeer scherpe criteria gehanteerd om echosignalen, afkomstig van een 
vis, te selecteren. 
De berekening leidt tot een overschatting. Bij de berekening wordt er van uitgegaan dat de in de 
geluidsbundel waargenomen vis min of meer representatief is voor de rest van de waterkolom. 
Hoewel de afzonderlijke resultaten van de drie transducers in deze richting wijzen, zal de 
dichtheid aan de periferie van de koelwaterinlaat wellicht lager zijn. Dit kan echter niet het hele 
verschil verklaren. 
Een deel van de vis komt niet op de trommelzeven terecht. Het is mogelijk dat met name kleine 
vis voor de trommelzeven sterft. Als deze vis in de luwte in het inlaatkanaal terecht komt kan 
deze daar verteren en in gefragmenteerde en opgeloste vorm de trommelzeven passeren. Bij 
het droogzetten van de koelwaterinlaat werden deze plaatsen overigens niet waargenomen. Dit 
kan echter weer het gevolg zijn van een snelle vertering en het wegvreten van de vis door 
grotere exemplaren (snoek, snoekbaars). Het is niet in te schatten in welke mate deze 
mogelijkheid het verschil tussen bemonstering en sonarwaarneming kan verklaren. 
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Effect van het geluidsscherm op de totale hoeveelheid meegevoerde vis, 

Het effect van het geluidsscherm bij het weren van de vis is beperkt en niet altijd even 
consequent. Het meest uitgesproken is het effect op 11 en 12 mei, dicht bij de koelwaterinlaat. 
Dit zijn de dagen dat bet aanbod het hoogst was. Mogelijk is het geluidsscherm juist dan het 
meest effectief in verband met groepsgedrag {schoolvorming). 

Toch lijkt het geluidsscherm in bepaalde perioden geen of zelfs een averechts effect te 
hebben. Een verklaring kan worden gezocht in het wisselende aanbod qua vissoort. Hoewel het 
geluidsscherm is gericht op perciden en cypriniden is het niet ondenkbaar dat het meer effect 
heeft op de ene groep dan op de andere. De door de KEMA uitgevoerde 24-uurs bemonstering 
bij de trommelzeven, zal mogelijk licht kurmen werpen op de wisselende soortsamenstelling in 
de tijd. 

Visverdeling voor de koelwaterinlaat 

Aanvankelijk is er vanuitgegaan dat de vis 
min of meer loodrecht op de oever de 
koelwaterinlaat zou binnentreden, welis
waar met een zekere afwijking naar het 
stroomopwaartse gebied van de Amer. 
Volgens deze gedachte zijn de transducers 
van het geluidsscherm en de sonarappara-
tuur dan ook opgesteld. Dit is echter niet 
in overeenstemming met verdeling van de 
visdichtheid, zoals die in de verschillende 
gebieden voor de koelwaterinlaat wordt 
aangetroffen. De visdichtheid is aanzien
lijk lager op grotere afstand van de inlaat 
dan vlak daarvoor. De enige verklaring 
kan zijn dat veel vis vanaf de zijkant van 
de inlaat in de geluidsbundels van de 
sonar verschijnt. Uit de inventarisatie van Figuur 6. (Boven) Vis wordt wellicht in hoofdzaak langs 
de visverdeling met de fish finder bleek <^e o^^^^ aangevoerd zodat het geluidsscherm beperkt 
inderdaad dat vis sterk langs de oevers ^̂ ^̂ ^ ^^^fi- (^'^^^'^ Suggestie voor een alternatieve 
van de Amer is geconcentreerd. In het opstelling van het geluidsscherm welke meer rekening 
open water wordt vrijwel geen vis waar- ^^^^' '"^^ ^l oevergebonden verplaatsing van de vis 

(bovenaanzicht). 
genomen. 

Bij inspectie van het geluids
scherm bleek de transducer aan de stroomafwaartse zijde niet te hebben gefunctioneerd. Dit 
kwam niet tot uitdrukking in de resultaten van het sonaronderzoek. 

In figuur 6 (boven) is een situatie geschetst, zoals die is afgeleid uit de verzamelde 
gegevens. In deze situatieschets is de zijwaartse instroom van vis veel groter dan aanvankelijk 
werd verondersteld. Dit brengt met zich mee dat de vis maar gedurende een korte periode en 
door een klein deel van het geluidsscherm wordt beïnvloed. Wellicht wordt de vis vlak bij de 
koelwaterinlaat verjaagd, maar kan een deel toch al niet meer ontsnappen aan de sterke stroom. 

In dezelfde schets (onder) is een suggestie voor een opstelling van het geluidsscherm 
gedaan, waarvan mag worden verwacht dat vis beter wordt geweerd. De geluidsbronnen zijn 
meer stroomopwaarts gericht. De vis komt al in een vroeg stadium in de geluidsbundels en 
wordt verder van de oever afgeleid. 
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Toetsing van de resultaten 

Het visaanbod voor de inlaat wordt in de eerste plaats bepaald door de natuurlijke dagelijkse 
fluctuaties (ritmiek?). Daarnaast kan er van worden uitgegaan dat het aanbod wordt beperkt 
door het in werking stellen van het geluidsscherm. Door de resultaten van beide meetseries in 
dezelfde grafiek uit te zetten is het effect van het geluidsscherm uit de figuur af te lezen. Om na 
te gaan of de verschillen betekenis hebben moet bij de toetsing, met deze dagelijkse fluctuaties 
rekening worden gehouden. Er wordt van uitgegaan dat twee opeenvolgende metingen van twee 
uur, min of meer in een periode vallen met een vergelijkbaar visaanbod. Door dit verband 
kuimen de gegevens uit tabel 1 worden getoetst met de "t-test voor gepaarde vergelijking". 
Deze test is in dit geval scherper en zal eerder een verschil aan kunnen tonen dan de gewone t-
test. Zo kan er voor de gegevens van de XI-transducer (2-8 meter) geen significant verschil 
worden aangetoond met de "t-test met gelijke variantie", terwijl dit wel het geval is met de "r-
test voor gepaarde vergelijking". 

3.2 Verplaatsingssnelheid/richting 

Ter illustratie is in flguur 7 de verplaatsings snelheid van alle vissen, die met transducer X6 zijn 
waargenomen, uitgezet tegen de afstand tot de transducer. De resultaten van de andere 
transducers wijken niet van dit beeld af, zodat zij niet verder op deze wijze zijn gepresenteerd. 
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Figuur 7. Relatie tussen de verplaatsingssnelheid van de vissen ten opzichte van de transducer en de 
afstand tot de transducer X6, in de periode dat het geluidsscherm aanstond. 

De gegevens zijn ingedeeld in 2,5 cm klassen en per transducer en per traject gepresenteerd in 
flguur 8. De resultaten, van de periode waarbij het geluidsscherm heeft aangestaan, zijn ter 
vergelijking tegenover de resultaten, van de periode waarbij het geluidsscherm heeft uitgestaan, 
gezet 

In tabel 2 is de significantie van het verschil mssen de gemiddelde verplaatsing waarbij 
het scherm aan resp. uit stond, met de "t-test met gelijke variantie", bekeken. 
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Figuur 8. Overzicht van de verplaatsingssnelheid van de vis per transducer en per 
traject. De gegevens zijn ingedeeld in 2,5 cm klassen. 
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3.2.1 Discussie 

De spreiding in de waarnemingen wordt veroor
zaakt doordat vissen met verschillende zwemsnel-
heden tegen de stroom of zelfs met de stroom mee 
zwemmen. Het meest opvallende is dat slechts een 
zeer klein deel van de vissen een positieve ver
plaatsing vertoond. Zelfs op grotere afstand, waar 
de stroomsnelheid dusdanig laag is dat vissen hier 
makkelijk tegenin moeten kunnen zwemmen, gaan 
vrijwel alle individuen met de stroom mee, richting 
koelwaterinlaat. Het beperkte doorzicht van het 
water speelt hier zeker een rol. De oriëntatie van 
de vis is hierdoor beperkt en de constante stroom
snelheid van het water zal door de vis niet of 
nauwelijks worden opgemerkt (Arnold, 1974). Dit 
gebeurt pas als de vis in een stroomversnelling 
komt, maar dan is het te laat. 

De verwachting was dat de reductie in de 
hoeveelheid meegevoerde vis onder invloed van het 
geluidsscherm, terug zou zijn te vinden in verplaat-
singssnelheden/richting van de vis. Er is echter 
geen enkel verschil te constateren tussen de 
momenten dat het scherm aan (witte balken) en uit 
(zwarte balken) staat. Ook een statistische blik op 
de gegevens geeft geen grond te veronderstellen 
dat de minieme verschillen in de gemiddelde 
verplaatsingssnelheid enige betekenis hebben. Geen 
van de t-waarden komt boven de tabel waarde van 
1,96 uit, zodat de nulhypothese (x^ ^ x^J niet kan 
worden verworpen. 

Dit bevestigt verder het idee dat de viswering meer stroomopwaarts plaats vindt in 
plaats van recht tegenover de koelwaterinlaat. Voor een eventueel vervolgonderzoek is het dan 
ook raadzaam de aandacht en daarmee de transducers, van zowel het geluidsscherm en de 
sonar, meer op het stroomopwaartse gebied te richten. 

XI 

n 

X 

Sign. 

X2 

n 

X 

Sign. 

X6 

n 

X 

Sign. 

2-8 meter 

AAN 

79 

-27,4 

N.S. 

UIT 

127 

-30,4 

64 

-27,1 

N.S. 

89 

-25,1 

44 

-27,3 

N.S. 

83 

-26,1 

8-... meter 

AAN 

184 

-15,4 

N.S. 

UIT 

190 

-15,0 

82 

-15,6 

N.S. 

93 

-17,0 

107 

-11,1 

N.S. 

134 

-12,0 

Tabel 2. Overzicht vande gemiddelde verplaat
singssnelheid van de vis bij. Voor geen van de 
meetseries kon een significant verschil worden 
aangetoond (N.S.). 

3.3 Grootteklasse verdeling 

De resultaten van alle met de sonar waargenomen vissen zijn per transducer ingedeeld in 
grootteklassen van 2 cm, eveneens als de lengtegegevens van de vissen die door de KEMA, 
gedurende de 24-uurs bemonstering, vanuit de trommelzeven zijn verzameld. Deze zogenaamde 
lengtefrequentie verdelingen zijn gepresenteerd in flguur 9. 

3.3.1 Discussie 

In § 2.4.3. is aangegeven dat de bepaling van de grootte van een vis met de sonarapparatuur 
afhankelijk is van de oriëntatie in de bundel. Een van de zijkant getroffen vis geeft een sterker 
echosignaal dan een vis die frontaal door de geluidsgolven wordt getroffen. Tijdens dit 
onderzoek zal de meeste vis frontaal zijn getroffen. 
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Figuur 9. Lengtefrequentie verdelingen van alle waargenomen vis, per transducer.De 
onderste verdeling heeft betrekking op de door de KEMA verzamelde vis vanaf de trommel-
zeven. 
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Er staan ons in deze situatie geen middelen ter hand om de van de zijkant getroffen vis uit het 
totale bestand te selecteren.Dit integensteiling tot de situatie in stilstaand water. Vissen die de 
geluidsbundel dwars doorsnijden (d.i. geen verplaatsing ten opzichte van de transducer) zijn per 
definitie aan de zijkant getroffen. In stromend water en vis die alle kanten op kan zwemmen, is 
dit onderscheid niet te maken. Dit leidt ertoe dat de lengtefrequentie verdelingen van de 
sonarmetingen zijn afgeplat. Dit komt met name tot uitdrukking in de groep groter dan 16 cm. 

Met het voorgaande is aangegeven dat er niet te veel conclusies aan de lengtefrequentie 
verdeling verbonden moeten worden. Niettemin is er een duidelijk verschil tussen de 
transducers X2 en X6 enerzijds en XI anderzijds. Opvallend is dat met XI nauwelijks grotere 
vis is waargenomen. Hieruit mag de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de vis groter 
dan 16 cm in hoofdzaak via de diepere waterlagen, de koelwaterinlaat wordt ingevoerd. 

De lengtefrequentie verdeling van de met sonar waargenomen vissen komen goed 
overeen met de verdeling van de vis die van de trommelzeven afkomstig zijn. Het formaat van 
de groep kleine vis wordt met de sonar apparatuur iets overschat. Bovendien is de spreiding in 
de sonar waarnemingen groter dan aan de werkelijke populatie is gemeten. Dit is overigens 
volgens de verwachting. In de eerste plaats is de lengtebepaling van een vis met sonarappara-
tuur minder nauwkeurig dan met een meetplank. Daarnaast is de oriëntatie van een vis 
gedurende de meting in veel gevallen niet constant. Maar afgezien van deze afwijking geeft de 
sonar een natuurgetrouw beeld van de lengteopbouw van de vispopulatie, die via de 
koelwaterinlaat wordt meegevoerd. 

AANBEVELINGEN 

t Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de meeste vis langs de oever, stroomafwaarts de 
koelwaterinlaat bereikt. Zoals in § 3.1.1 al is aangegeven, wordt aanbevolen het stroomafwaarts 
geplaatste geluidsscherm naar de ander zijde van de koelwaterinlaat te verplaatsen. Beide 
schermen worden dan iets meer stroomopwaarts geplaatst en gericht, zoals in figuur 6 (onder) 
is weergegeven. De verwachting is dat gebruik wordt gemaakt van een groter gedeelte van de 
geluidsbundels, zodat vis in een eerder stadium van de oever wordt verjaagd. De koelwaterin
laat zal dan beter worden omzeild. 

In de tweede plaats wordt aanbevolen een 
nadere studie te maken van de richting 
waarvanuit de meeste vis komt. Aanvan
kelijk is er van uitgegaan dat de vis 
vrijwel loodrecht op de oever de koelwa
terinlaat wordt ingevoerd. Naar aanlei
ding van de resultaten van dit onderzoek, 
wordt betoogd dat de meeste vis, langs de 
oever en met de stroom mee, in de inlaat 
terecht komt. Het is echter niet uitgeslo
ten dat ook stroomopwaarts migrerende 
vis in redelijke aantallen in de koel
waterinlaat terecht komt. Een sonar 
opstelling, zoals in flguur 10 is weerge
geven, zal uitsluitsel kunnen geven over 
het visaanbod uit verschillende richtingen. 
De transducers worden hierbij alle halver
wege de waterkolom geplaatst (ca 2,5 meter). Mocht de stroomopwaartse migratie substantieel 
zijn, dan spreekt het voor zich dat de geluidsboxen aan weerzijden van de inlaat komen te 

Figuur 20. Opstelling van de sonar transducers om de 
route te bepalen waarlangs de meeste vis wordt aange
voerd naar de koelwaterinlaat (bovenaanzicht). 
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staan, waarbij de stroomafwaartse box wel stroomafwaarts dient te worden gericht. De twee 
uurs perioden waarin het geluidsscherm afwisselend aan en uit stond bleek goed te voldoen 
zodat deze opzet moet worden gehandhaafd in verband met de vergelijkbaarheid van de 
resultaten. 

De geluidsinstaliatie is na het onderzoek verbeterd, zodat het is aan te bevelen het effect van de 
nieuwe installatie te testen. Dit experiment kan vrijwel gelijk lopen met de opzet uit figuur 10. 

Voor de periode dat het onderzoek is uitgevoerd bleek de vis sterk aan de oever gebonden. Een 
voor de hand liggende oplossing, om de hoeveelheid meegevoerde vis te reduceren, is om de 
ingang van de koelwater inlaat verder naar het open water te verplaatsen. Dit eenvoudige 
voorstel zal wellicht tot hoge kosten en praktische problemen leiden. 
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